
बेंजामिन बान्नेकेर  

ऩहशरे कृष्णलर्णिम लैसाननक 



बेंजामिन बान्नेकेर 

ऩहशरे कृष्णलर्णिम लैसाननक  

भयाठी : गागी  





लेखकाचे िनोगत 

 फेंजामभन फान्नेकेय, शे स्लमंमळक्षषत गर्णतस आर्ण 
खगोरळास्रस शोत.े काशी जण म्शणतात की त ेअभेरयकेतीर 
ऩहशरे कृष्णलर्णिम लैसाननक शोत.े ऩण तमांची वलाित भोठी 
रषर्णम काभगगयी म्शणजे वभान नागरयकतल मभऱवलण्मावाठी 
जी भोठी चऱलऱ अभेरयकेत वुरू झारी तमाच्मा ककतीतयी आधी 
तमांनी जानतमता वलयोधात जाहशयऩणे फोरामरा वुयलात केरी 
शोती.  

याज्म वगचल थाभव जेपयवन मांना आगस्ट १७९१ वारी 
मरहशरेल्मा ऩरात तमांनी गुराभगगयीलय कोयड ेओढरे शोत.े 
थाॅ भव जेपयवन मांना दांमबक, ढोंगी म्शणण्माच धाडव तमांनी 
केरे शोत.े मा ऩरव्मलशायालरून  फेंजामभन फान्नेकेय मांची एक 
भशतलाची व्मक्ती म्शणून अभेरयकन इनतशावात नोंद झारी.  
' फेंजामभन फान्नेकेय' रशान अवतांना तमांच्मा आजीने , भोरीने, 
तमांना मरशालाचामरा मळकवलरे. नतच्माजलऱ अवरेल्मा 
'फामफर' मा एकभेल ऩुस्तकाचा आधाय नतने घेतरा. ' फेंजामभन 
फान्नेकेय' चा ओढा गर्णताकड ेशोता. लडडरांना तंफाखूच्मा ळेतात 
भदत कयीत अवतांना त ेगर्णताच्मा वशामाने ऩालरे भोजून 
ठयावलक अंतयालय ऩेयणी कयीत अवत. 

गर्णताफयोफय फेजामभन फान्नेकेय मांना मंराफद्दरशी ती 
कळी चारतात माफद्दर कुतुशर ननभािण झारे. अलघ्मा २१ व्मा 
लऴी तमांनी एक राकडी घड्माऱ फनवलरे. कुणाच्मातयी रशान 
घडाळ्मालरून फयोफय तळीच चाके फनलून तमाने शातान े
फनवलरेरे घड्माऱ १८ व्मा ळतकात दमुभिऱच शोत.े शे घड्माऱ ऩुढे 
५० लऴे फयोफय लेऱ दाखवलत शोत.े  

भोठा शोईऩमतं  फेंजामभन फान्नेकेय तंफाखू ळेतकयी म्शणून 
ळांतऩणे जीलन कंठीत शोता. ऩण १७८८ भधे लमाच्मा ५७ व्मा 
लऴी तमाने आऩल्माआऩण खगोरळास्र मळकामरा वुयलात 
केरी.   

खगोरळास्राच्मा अभ्मावालरून फेंजामभन फान्नेकेयना 
शलाभानाचा अंदाज घेता मेऊ रागरा. वूमिग्रशण केव्शा मेईर शे कऱू 
रागरे. एका मवध्दशस्त ळास्रसाप्रभाणे फेंजामभन फान्नेकेय मांनी 
ऩंचांग तमाय केरे, ज ेआजऩमतं कोणतमाशी कृष्णलर्णिमाने तमाय 
केरे नव्शत.े 
 
        जानेलायी १९७१ भधे अभेरयकेच ेअध्मष जाजि लामळग्टन ल 
याज्माच ेवगचल थाभव जेपयवन मांनी याष्राच्मा नलीन 
याजधानीच ेबूभाऩन कयण्मावाठी फेंजामभन फान्नेकेय मांना 
ऩाचायण केरे, जी ऩुढे लामळग्टन डीवी म्शणून ओऱखरी जाऊ 
रागरी. अभेरयकेतीर बूभाऩनतस भेजय अॅंड्र्मू इमरकाट  
मांच्माफयोफय काभ कयण्माची वंधी मभऱारी. आकाळातीर 
ग्रशस्स्थतीलरून  फेंजामभन फान्नेकेय मांनी इमरकाट मांना 
लामळग्टनच्मा मवभा ननस्चचत कयण्माव भदत केरी. 
 
       फेंजामभन फान्नेकेय अतमंत स्ऩष्टलक्त ेशोत.े तमांना फयोफय 
लाटत अवरेल्मा गोष्टीना तमांचा ऩूणि ऩाहठंफा अवे. आर्ण न 
ऩटरेल्मा गोष्टींचा त ेउघडऩणे ननऴेध कयीत अवत. याज्म वगचल 
थाभव जेपयवन मांना, गुराभालय शोणामाि अन्मामावलरुध्द ऩर 
मरहशल्माऩावून, गुराभांना स्लातंर मभऱामरा तब्फर १०० लऴे 
रागरी. 
 
    फेंजामभन फान्नेकेय शे ऩहशरे कृष्णलर्णिम शोत,े ज्मांनी 
ळावनाफयोफय ऩरव्मलशाय केरा आर्ण ळावनारा आव्शान केरे. 
१७७६ भधे तमांनी स्लातंत्र्माची घोऴणा मरहशरी, " जीलन, स्लातंत्र्म, 
आर्ण आनंद शा प्रतमेकाचा शक्क आशे" 
                                                                    अ न्ू डसे्व्शव वऩन्नेककय 



फेंजामभन फान्नेकेय भेयीरॅंडभधे ऩ टाऩस्को नदीच्मा ऩरयवयात लाढरे. 

तमांना 'गुराभ' म्शणून कोणाचीच दादागगयी वशन कयाली रागरी नाशी. 
वलळार आकाळाच्मा छताखारी त ेभुक्तऩणे लडडरांच्मा ळेतातीर 

गोगरगाईंची खानेवुभायी करू ळकत शोत,े आयाभात लाचन करयत शोत,े 

आर्ण ननवगािची ककभमा फघून आचचमिचककतशी शोत शोत.े 

तमांना प्रचन ऩडत की आकाळातीर ग्रश आऩरी जागा का  
फदरतात ? तजेस्ली ऩूणि चंद्र रशान शोत शोत एकदभ हदवेनावा  
का शोतो? फयोफय हदलव उजाडामच्मा आधी वूमािरा उगलामच  

कवं कऱत? 



फेंजामभनची आई, भेयी, 'गुराभगगयीभुक्त स्री' 
म्शणून लाढरी. तमाच ेलडीर, याफटि प्रथभ गुराभ शोत ेऩयंतु 

फेंजामभनच्मा जन्भाआगोदय, १७३१ वारी त ेभुक्त झारे. 

फेंजामभन फान्नेकेय मांच्माकड ेत ेभुक्त अवल्माची 
कामदेळीय कागदऩरे शोती. 
 

भुक्त अवूनशी फेंजामभन खूऩ कष्ट कयीत शोत.े भोठे 

झाल्मालय फेंजामभनच्मा रषात आरे की वुखी वंऩन्न 

आमुष्म जगामच अवेर तय लायवा शक्काने मभऱारेल्मा 
१०० एकय तंफाखूच्मा ळेताभधे कष्ट कयण्मामळलाम ऩमािम 

नाशी.  
 

फेंजामभन ळेतालय भनाऩावून खूऩ लेऱ काभ करून दजेदाय 

तंफाखूच ेवऩक घेत शोत.े तंफाखूच ेशाये फांधून त ेळशयात 

नेऊन वलकत अवत. शेच काभ इतका लेऱ ऩुयत अवे की 
रशानऩणी ऩडरेल्मा प्रचन, ग्रश आकाळातीर आऩल्मा 
जागा का फदरतात? ककंला चंद्राचा योज फदरणाया आकाय, 

माकड ेरष द्मामरा तमांना लेऱ मभऱत नवे. 



फेंजामभनच्मा काऱात फयेच गोये खगोर ळास्रस 

शोत,े जे आऩराआऩण अभ्माव करून स्लत:च ेऩंचांग 

तमाय कयीत अवत. ऩण एकशी कृष्णलर्णिम, गुराभ 

अवो ला भुक्त, फेंजामभनप्रभाणे स्लत: तामांच्मा 
शारचारीलरून ऩंचांग तमाय करू ळकेर अवा कोणी 
ऩशाण्मात नव्शता.  
 

फेंजामभन मांना शे वभज खोटे ठयलामच ेशोत.े तमांना 
ऩूणि कल्ऩना शोती की गोमाि ळास्रसाप्रभाणे तशेी 
नततकेच चांगरे अचूक ऩंचांग फनलू ळकत शोत.े तमांनी 
यारीच्मा यारी जागून काढल्मा. तमांनी ननचचम केरा 
शोता की अवे ऩंचांग तमाय कयामच ेकी ऩूली कुणीच 

तमाय केरे नवेर. 



तमाकाऱी अभेरयकन लवाशतीभधे प्रतमेक घयाण्माच े

स्लत:च ेऩंचांग अवे. तमांना त े'फामफर' इतकेच ऩवलर लाटत 

अवे. चंद्र, वूमािचा उदम- अस्त, ग्रशणे केव्शा शोतीर आर्ण 

ऋतूभानानुवाय शलाभानाचा अंदाज घेण्मावाठी ऩंचांगाचा 
उऩमोग कयीत अवत. ळेतकयी ऩंचांगालरून शलाभानाचा अंदाज 

ऩंचांगालरून घेऊन ऩाऊव कधी ऩडरे, तमानुवाय ऩेयणी, ळेतीची 
काभे कयीत अवत.  



१७८९ लऴािच्मा वुयलातीऩावून फेंजामभन जलऱ जलऱ लऴिबय 

योज यारी ग्रश-तामािच्मा शारचारीच ेयशस्म उरगडण्मावाठी 
आकाळाच ेननरयषण कयीत शोत.े तमानी चंद्राच्मा करांच ेनकाळे 
तमाय केरे. ग्रशांच्मा शारचारीच्मा नोंदी तमाय केल्मा. 



१७९०चा हशलाऱा आरा शोता ल नलीन लऴािच ेऩंचांग लेऱेलय 

छाऩून घेण्मावाठी फेंजामभनना छऩाई करून देणामािची आलचमकता 
शोती. तमांनी गर्णती ऩध्दतीने काढरेरे ननष्कऴि, फाल्टीभोयभधीर 

प्रमवध्द प्रकाळक, वलमरमभ गोडाडि मांचकेड ेऩाठवलरे. वलमरमभ 

गोडाडि मांनी फेंजामभन मांना तमांच ेऩंचांग छाऩण्मात गम्म 

नवल्माच ेवांगगतरे. लतिभानऩर छाऩणामाि जान शामेव मांनीशी 
अळाच प्रकायच ेउततय हदरे.  

फेंजामभन मांना तमांच ेऩंचांग प्रकामळत कयण्माव तमाय 

अवरेरा एकशी प्रकाळक मभऱारा नाशी. हशलाळ्मातीर थंड, 

उतवाशहशन यारी, र्खडकीच्मा पटीतून ऩशात, फेंजामभन .....मांचा 
स्लत: मरहशरेल्मा ऩंचांगाफद्दरचा आतभवलचलाव डऱभऱू रागरा. 



जेम्व ऩेफयटन मांनी १७९० च्मा ळेलटी फेंजामभन 

फान्नेकेय मांनी तमाय केरेल्मा ऩंचांगाफद्दर ऐकरे. ऩेफयटन शे 

ऩेनमवल्व्शाननमा मेगथर गुराभगगयी वलरूध्द चऱलऱ उबी 
कयणामाि स्री-ऩुरूऴांच्मा वोवामटीच ेअध्मष शोत.े ऩेफयटन 

म्शणारे की फेंजामभन मांच ेऩंचांग म्शणजे कृष्णलर्णिम शे 

गोमाि रोकाइतकेच शुऴाय आशेत माचा ऩुयाला आशे. तमांनी 
फेंजामभन मांच ेऩंचांग प्रकामळत कयण्माव भदत केरी. 
 

    ऩेफयटन मांच्मा प्रमतनाने फेंजामभन आर्ण तमांच ेऩंचाग , 

भेयीरॅंड आर्ण चवेावऩके उऩवागयाच्मा (Chasapeake Bay) 

,आजूफाजूच्मा  ऩरयवयात ऩोशोचरे. ऩेनमवल्व्शाननमा ल 

भेयीरॅंड मेथीर गुराभगगयी वलरुध्द काभ कयणामाि वोवामटीच े

वबावद फेंजामभन मांच ेऩंचांग प्रकामळत कयण्मावाठी एकर 

आरे.  

 

   डडवेंफयच ेरशान आर्ण गायठरेरे हदलव, फेंजामभन आर्ण 

तमांच ेचशात ेमांच्मा रषात आरे की १७९० भधे १७९१ वाठीच े

ऩंचांग छाऩून शोणे कहठण आशे. फेंजामभन मांना १७९२ 

वारावाठी नलीन गर्णती वमभकयणे तमाय कयाली रागतीर 

आर्ण भग १७९२ वारावाठी ऩंचांग प्रकामळत कयता मेईर.  



खूऩ रोकांना आऩल्मा ऩंचांगाचा पामदा शोणाय आशे शे फेंजामभन 

मांना भाहशत शोत.े ऩंचांग तमाय कयणाये त ेऩहशरेच कृष्णलर्णिम शोत े

म्शणून तमांच ेकौतुक शोत ेआशे माचीशी जार्णल फेंजामभन मांना शोती. 
तयी ज े'गुराभ' नाशीत तमांना तमांच्मा ऩंचांगाचा कवा उऩमोग शोऊ 

ळकेर? शा वलचाय फेंजामभन मांच्मा भनात मेत शोता. अनेक कृष्णलर्णिम 

जे मरशू लाचू ळकत नाशीत तमांच ेकाम?  काशी लाचू ळकत नव्शत ेऩण 

तमांना मळकामची ऩयलांगी नव्शती. काशी गुराभ लाचू ळकत शोत ेऩण 

तमांना तमांच ेभारक ऩुस्तके जलऱ ठेऊ देत नवत. शे वलचाय 

फेंजामभनच्मा भनात १७९२ वारच ेऩंचांग तमाय कयतांना वतत शोत.े 



१७९२ लऴािवाठी ऩंचांग मरशून ऩूणि झाल्मालय फेंजामभन मांनी 
नलीन भशतलाच्मा आर्ण स्जककयीच्मा काभारा वुयलात कयण्माची 
आलचमकता बावरी. १९ आगस्ट १७९१ च्मा वंध्माकाऱी फेंजामभन मांनी 
भेणफततीच्मा उजेडात याज्म वगचल थाभव जेपयवन मांना भशतलाचे ऩर 

मरहशण्माव वुयलात केरी. 
   भेयीरॅंड, फास्ल्टभोय कंरी 
    इमरकाट रोअय मभर जलऱ, 

    आगस्ट १९, १७९१. 

   थाभव जेपयवन, याज्म वगचल. 

     वय, वद्म ऩरयस्स्थतीत भी शे स्लातंत्र्म तुभच्मा भोठेऩणाभुऱे घेत 

आशे माची भरा ऩूणि जार्णल आशे. आऩल्मावायख्मा अवाभान्म ल 

भान्मलय व्मस्क्तफद्दर  भी कृष्णलर्णिम अवून प्रनतकिमा देणे शी अळक्म 

कोटीतीर गोष्ट शोती. कायण कृष्णलर्णिमांफद्दरचे वभज, गैयवभज तमा 
काऱात वभाजात रूढ शोते. 
    काशी लऴािऩूली १७७६ वारी, थाभव जेपयवन मांनी स्लातंत्र्माची 
घोऴणा मरहशरी. तमांत तमांनी म्शटरे शोते की, ' वलि भानल वभान 

आशेत' ! ऩण स्लत: जेपयवन 'गुराभ' फाऱगून शोते. भग अवे अवतांना 
जेपयवन स्लातंत्र्मािच्मा घोऴणेलय मळक्काभोतिफ कवे करू ळकतात? 

फेंजामभन मांना तमाचे नलर लाटत शोते. "जीलन, स्लातंयत्र्म, ल आनंद 

मभऱवलणे शा वलांचा जन्भमवध्द शक्क आशे" जेपयवन मांनी 
मरहशरेरे  शे ळब्द, तमांच्मा जीलनयशाणीळी वलवंगत शोते. फेंजामभन 

मांना शे अतमंत चूकीचे लाटत शोते.  



कृष्णलर्णिमांना स्लातंत्र्म मभऱारे तय तशेी अभ्माव 

करून मळकू ळकतीर शे फेंजामभन मांना भाहशत शोत.े 

जास्तीत जास्त चांगरा कागद मभऱलून तमालय 

जेपयवन मांना मरहशरेल्मा ऩरांत फेजामभन मांनी शेच 

वलि मरहशरे शोत.े फेंजामभनच ेऩर लाचून जेपयवन मांना 
अभेरयकन याज्मिांतीचा काऱ आठलरा जेव्शा त ेस्लत: 

वलिवाभान्म रोकांच्मा वभान शक्कावाठी इंग्रज 

जुरूभळाशी वलयोधात रढत शोत.े 

 

वय, "वलधातमाने ननभािण केरेल्मा प्रतमेकारा तमाने 

प्रदान केरेरे वलि वभान मभऱण्माचा शक्क आशे" शे तुभच े

भत अवतांना भाझ्मा फांधलालय 'गुराभ' म्शणून तुम्शी 
करयत अवरेरे अभानुऴ अतमाचाय, अतमंत वलवंगत 

आशेत. माफद्दर मरहशतांना भरा अनतळम द:ुख शोत आशे. 

 

अळा आळमाच्मा ऩरावोफत फेंजामभन मांनी ऩंचांगाची 
प्रत जेपयवन मांना ऩाठवलरी. 



११ हदलवानंतय फेंजामभन मांना तमांच्मा ऩराच ेउततय 

जेपयवन मांच्माकडून मभऱारे. ऩरात तमांनी १९ तायखेच्मा 
ऩराची ऩोच हदरी ल ऩंचांगाची प्रत ऩाठवलल्माफद्दर 

भनाऩावून आबाय भानरे. ननवगािने आऩल्मा कृष्णलर्णिम 

फांधलांना तवे्शढीच फुध्दीभतता प्रदान केरी आशे जेव्शढी गौय 

लर्णिम रोकांना, माचा तुभच े'ऩंचांग' शा ऩुयाला आशे. केलऱ 

यंगाभुऱे तमांना 'गुराभ' म्शणून जगाले रागत आशे. मा 
फेंजामभन मांच्मा भताळी तमांनी ऩराभधे ऩूणि वशभती 
दळिवलरी. 
 

जेपयवन ऩरात मरशीतात की तमांना शी ऩरयस्स्थती 
फदरामरा शली आशे. आर्ण आळा व्मक्त केरी की रलकयच 

कृष्णलर्णिमांना वन्भानाने लागवलरे जाईर. त ेमरहशतात.. 

 

'भी भनाऩावून इस्च्छतो की अळी चांगरी वभाजव्मलस्था 
रलकय ऩशामरा मभऱेर की स्जच्माभधे कृष्णलर्णिमांची 
ळारययीक ल भानमवक स्स्थतीत  वुधायणा शोईर. त ेवध्मा 
जगत अवरेरे आमुष्म ज्मा लातालयणाभुऱे आशे तमाकड े

दरुिष करून चारणाय नाशी.' 



फेंजामभन मांनी याज्म - वगचलाकडून आरेरे ऩर ऩुन्शा ऩुन्शा 
लाचरे. नंतय तमाची व्मलस्स्थत घडी घातरी ल खगोरळास्राच्मा 
ऩुस्तकात जऩून ठेलरे. आर्ण अवा हदलव उजाडरे की तमा हदलळी वलि 
रोक गुराभगगयीतून भुक्त झारे अवतीर, अळी भनाळी आळा व्मक्त 

केरी.  

डडवेंफय १७९१ भधे ऩुस्तक वलिेतमांनी फेंजामभन फान्नेकेय मांच े

१७९२ वारा वाठी अवरेरे ऩंचांग, ऩेनमवल्व्शाननमा, भेयीरॅंड, 

डरेालय, ल व्शजेननमा मेथे वलकामरा वुयलात केरी. प्रथभ आलतृती 
रगेचच वंऩरी. 



फेंजामभन मांच्मा ऩंचांगात अळा वलि प्रचनांची उततये शोती जे 
तमांना रशानऩणी आकाळ ननरयषण कयीत अवतांना तमांना 
ऩडामच.े उदाशयणाथि, ऩौर्णिभा त ेआभालास्मा मा कारालधीत 

हदवणामाि चंद्राच्मा करा, वूमोदम ल वूमािस्ताच्मा लेऱा, चवेावऩक 

उऩवागयातीर बयतीच ेलेऱाऩरक, वणाफद्दर भाहशती आर्ण 

ऋतुभानानुवाय घोड्माच्मा फदरणामाि रकफी...... 
फेंजामभन मांच्मा ऩंचांगारा मभऱारेल्मा मळाचा अथि शोता 
तंफाखूच्मा ळेतातीर काभाऩावून तमांना मभऱारेरी भुक्ती ! 
फेंजामभन मांनी तमाची फशुतके वायी ळेतजमभन वलकून टाकरी.  
ऩण ळेतातीर झोऩडी भार ठेलरी की नतथे त ेउलिरयत आमुष्म 

खगोरळास्राचा अभ्मावात घारलू ळकतीर ल तमांना  
ऩडणामाि नवलन नलीन प्रचनांची उततये ळोधू ळकतीर. 



फेंजामभन मांनी १७९७ ऩमित दय लऴी , ऩंचांग प्रकामळत केरे. 

१७७३ च्मा ऩंचांगाभधे तमानी थाभव जेपयवन मांना मरहशरेरे ऩर ,  

ल याज्म वगचल जेपयवन मांच्माकडून तमारा आरेरे उततय माचा 
वाभालेळ केरा.  
 

कृष्णलर्णिम गुराभगगयीतून भुक्त झारे तो हदलव ऩशामरा फेंजामभन 

जगरे नाशीत. ऩण तमांच ेऩंचांग ल तमानी जेपयवन मांना मरहशरेरे 

ऩर दाखलून देत शोत ेकी वकर भानल जात वभान आशे. 



फेंजामभन फान्नेकेय गुराभगगयी- भुक्त जन्भारे आरे, तमा 
काऱात फशुतके कृष्णलर्णिम गुराभ म्शणून जगत शोत.े त े
भुक्तऩणे  आकाळातीर ताये जागा का फदरतात?, चंद्राचा 
आकाय योज का फदरतो अळा प्रचनानी अचंबफत शोऊ ळकत 
शोत.े 
 
ऩण वलि कृष्णलर्णिम भुक्त नव्शत ेमाची फोचणी फेंजामभन 
मांना आमुष्मबय शोती. एक भान्मलय खगोरळास्रस ल 
गर्णतस, आर्ण कृष्णलर्णिमाने मरहशरेल्मा ऩहशल्मा 
ऩंचांगाचा जनक म्शणून फेंजामभन  गुराभगगयी वलरूध्द उबे 
याहशरे. तमांनी याज्म वगचल थाभव जेपयवन मांना ऩर 
मरशून जेपयवन गुराभ फाऱगत अवल्माफद्दर तमाना काम 
लाटत ेत ेकऱवलरे.जेपयवन मांना कधीतयी माची जार्णल 
शोईर. 


